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MÅNADSBLADET 
Sommar och grönt! Passa 
på och njut av den fina 
årstiden. Det finns plats i 
trädgården för fika och 

grillning, bl.a intill koloniområdet utan-
för samlingslokalen.

Information om styrelse och övriga funk-
tionärer är med i detta nummer och jag 
rekommenderar att du spar Månadsbla-
det så har du alltid snabb tillgång till kon-
taktuppgifterna. 

Under sommaren är styrelsemedlem-
marna inte alltid hemma men oftast finns 
Jan-Erik Lindahl och Ann Nyström på 
plats. Föreningens mailadress kontrolleras 
inte kontinuerligt. Har du ett angeläget 
ärende är telefonkontakt det bästa sättet. 
Kontaktuppgifterna finns på sid 6-7.

Ann Nyström
Informationsansvarig

Tack till alla som deltog på 
vårstädningen i april!

Informationsmöte torsdag 
den 8 oktober kl 19
Redan nu vill vi informera om nästa 
inplanerade informationsmöte i samlings-
lokalen. Styrelsen informerar om aktuella 
händelser och svarar på frågor från med-
lemmarna. Vi håller på fram till kl 21 och 
avslutar mötet med kaffe/te och bröd.

Anhörigregistret
Föreningens anhörigregister behöver upp-
dateras. Du som redan har anmält dig och 
lämnat uppgifter till kontaktpersoner bör 
se över om något har förändrats. Kontakt-
personerna kanske har flyttat eller bytt 
telefonnummer. Kontakta ansvarig för 
registret, Göran Lif eller Ann Nyström.

Vi rekommenderar fler att anmäla sig 
till registret. Det är en trygghet för både 
dig och dina anhöriga att styrelsen har 
uppgifterna vid tillfällen då du inte är 
hemma och det händer något med lägen-
heten eller huset.

Behöver du hjälp att kontakta anhö-
rig vid sjukdom eller annat kan styrelsen 
hjälpa till genom anhörigregistret. Det är 
många som har anmält sig men det brukar 
vara så att uppgifterna till de anmälda 
personerna förändras med tiden. Därför 
uppmanar vi dig att förnya uppgifterna. 

Bokningstavlor till tvätt-
stugorna
Årsstämman fick medlemmarnas uppdrag 
att undersöka möjlighet till utökning av 
bokningstavlorna med extrarader för par-
kering av bokningslås. Vi återkommer 
med info om det går att lösa på ett smidigt 
sätt. Samtidigt påpekar vi på nytt att inga 
bokningslås får lämnas kvar på boknings-
tavlan efter använd tvättid. Det försvårar 
för dina grannar eftersom de inte vet om 
tiden är bokad för användning eller ej.
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Boka rum i god tid, det är tidvis stor 
efterfrågan. Kom ihåg att vid återbud 
avbeställa senast 24 timmar innan hyres-
dagen, annars blir du debiterad för det 
antal dagar din bokning gällde.

Bokning av gästrum görs hos Ann Nyström
I första hand ber vi dig boka via formu-
läret som finns på föreningens hemsida 
www.brfbladet.se. I andra hand per tel 
655 10 23, OBS - ENDAST MELLAN 
KL 09-21. Vänligen respektera tiderna. 
Endast bekräftade bokningar gäller. Har 
du bokat via hemsidan så får du bok-
ningsbekräftelse per mail. 

Då Ann inte kan nås tas bokningar emot 
av Inger Ilebrand, Barks väg 12, på tel 85 
71 79. Samma tider gäller, endast mellan 
kl 09-21.

Att det är viktigt med städning av både 
rummet och toalett/dusch behöver tyvärr 
påpekas. Det är ingen hotellverksamhet 
och den som inte lämnar rummet i städat 
skick riskerar att få en räkning på städjob-
bet samt utestängas från ytterligare bok-
ningar.

Om du har bokat rum och inte fått nyck-
eln i din brevlåda senast kl 17 den dag 
bokningen gäller kan ett missförstånd ha 
uppstått eller att gästrumsansvarig har 
fått förhinder av något slag. Kontakta då 
någon annan i styrelsen som kan hjälpa 
till med reservnyckel.

Våra gemensamma lokaler
För alla nytillkomna medlemmar vill vi 
särskilt informera om de gemensamma 
lokalerna vi har i föreningen.

Samlingslokalen
Samlingslokalen med ingång från träd-
gården på baksidan av Barks väg 12 kan 
hyras för fest och annat. Villkoret är att 
du som boende i Bladet närvarar. Själv-
klart skall lokalen städas efter användning 
och det gäller även möbler. Torka av bord 
och stolar och ta bort smulor i soffan.  
Den varma årstiden blir det gärna så att 
sällskap samlas utanför lokalen men tänk 
då särskilt på att inte störa de som bor 
ovanför.

Köket är utrustat med glas och porslin 
för 50 kuvert. Diskmaskin finns (bruks-
anvisning finns i pärmen i köket). 

Lokalen bokas hos lokalansvariga, se sid 5. 

Gästrum
Gästrum finns på Barks väg 6 och 12 
och kan bokas för endast 150:- per natt. 
Rummen är till för övernattande gäster 
till medlemmar i Bladet och får inte 
användas på annat sätt.

Rummen är utrustade med 2 sängar (+ 
extrasäng), diskbänk, kylskåp och kaffe-
kokare, porslin samt - inte att förglömma 
- även dammsugare och golvmopp. Toa-
lett med dusch finns i korridoren utanför 
rummet. Duschkabinens avlopp är smalt 
och blir snabbt överfyllt och därför är det 
extra viktigt att silen i avloppet görs rent 
efter varje användning. Rök- och hund-
förbud gäller naturligtvis.



Felanmälan

Elavbrott
Kontrollera först om problemet finns i 
proppskåpet i din lägenhet. Om inte, 
kontakta husvärden. Om denne inte 
finns tillgänglig kontakta CEMI, se nedan.

Kabel-TV
Är mottagningen dålig? Kontrollera om 
grannen har samma problem.
Kontakta i så fall Com Hem kundservice
tel 0771-55 00 00.

Hissar
Vid fel, kontakta Kone Hissar
tel 08-618 01 80.

Ohyra
Kontakta Anticimex,
Kundtjänst tel 08-19 00 30.

Sopnedkast
Vid stopp i sopnedkastet kontaktas i 
första hand husvärden eller CEMI.

Övriga fel

Felanmälan görs till CEMI 
tel 08-627 00 22 månd-fred mellan kl 
07.00-16.00. Därefter är det telefonsva-
rare som gäller.
Akuta jourfall på andra tider:
tel 08-657 77 20 (Jourmontör/Securitas).
CEMI´s mailadress är info@cemi.se
På CEMI´s hemsida www.cemi.se finns 
formulär för felanmälan.

När du anlitar CEMI för jobb i lägenhe-
ten som inte skall betalas av föreningen, 
blir du fakturerad direkt av CEMI.

Husvärdar
Barks väg 6

Anders Berg, plan 1, tel 85 86 72
Gunnar Lindquist, plan 1, tel 655 02 32

Barks väg 8

John Better, plan 3, tel 85 6116
Runo Carlsson, plan 2, tel 655 10 65

Barks väg 10

Evert Holm, plan 7, tel 85 79 50

Barks väg 12

Ina Churchill, plan 4, tel 85 67 69
Inger Ilebrand, plan 1, tel 85 71 79

Barks väg 16

Hans Bandelin, plan 7, tel 08-655 49 80
Sune Holgersson, plan 6, tel 08-85 81 25

Entréerna
Entréerna har målats om och de nya 
namn- och anslagstavlorna sätts upp 
under vecka 23. 

Plats för medlemmarnas anslag skall 
endast göras på anvisad anslagstavla. Inga 
uppklistrade lappar på väggar och dörrar.

Det är heller inte meningen att vi skall 
använda anslagstavlorna för annan info 
än det som direkt berör föreningen och 
boende.

Obs!
Parkeringsplatserna på Axet som går att 
utnyttja vid längre besök inte är till för de 
boende. Det finns lediga platser att hyra!
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Kontaktpersoner för lokaler, flaggning, kolonigrupp, webb

 Tel Hus nr E-post
Ansvarig för flaggning 

Sune Holgersson 85 81 25 16 sune.holgersson@telia.se
Rune Karlsson 85 20 68  16 

Gästrum Hus 6 och 12 
Ann Nyström 655 10 23 10 ann@andesign.nu
Inger Ilebrand, reserv 85 71 79 12 inger.ilebrand@comhem.se

Samlingslokal 
Mona Karlson  651 04 74,  12 mona.karlson@tele2.se
 070-416 39 80
Gun Persson  08-29 26 68,   12 gunbpersson@gmail.com
 070-679 26 68

Kolonilotter 
Ingrid Fröjd Andersson 97 66 22  6 flood@bredband.net

Webbredaktör 
Ann Nyström 655 10 23 10 ann@andesign.nu

Revisorer och valberedning

 Tel Hus nr E-post
Revisor 

Ulf Holmberg 624 33 60  8 ulf.holmberg@wwf.se

Revisorsuppleant
Stieg Ragnar 655 88 64 10 

Valberedning
Ina Churchill 85 67 69 12 inachu@bredband.net
John Better 85 61 16 8 jorol.better@bredband.net
Bengt Lundell 514 801 44 16 bengt.o.lundell@bredband.net
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Göran Lif
Barks väg 6
Tel 35 78 40 / 070-491 18 99
golif@bredband.net
I styrelsen sedan 2007  
Ordförande
Byggnad
register

Kerstin Storåkers
Barks väg 16
Tel 768 37 21 / 070-674 22 33
kerstin@familjenstorakers.com
I styrelsen sedan 2007  
Ekonomiansvarig
kansli  

Ann Nyström
Barks väg 10
Tel 655 10 23 / 070-735 19 70
ann@andesign.nu
I styrelsen sedan 2006  
Vice ordförande  
informationsansvarig
kansli

Karin Falk
Barks väg 8
Tel 510 119 63 / 073-663 51 43
karin.falk@bredband.net
I styrelsen sedan 2008  
Sekreterare 
kansli
kontaktperson för Höstlöven

Bladets styrelse 2009-2010
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Nils Rogberg
Barks väg 10
Tel 661 93 83
rogberg@bredband.net
I styrelsen sedan 2008  
Mark & Trädgård
parkeringsfrågor
nyckelansvarig

Jan-Erik Lindahl
Barks väg 8
Tel 718 22 34 / 076-124 42 54
jan-erik.lindahl@hotmail.com
I styrelsen sedan 2009 
Suppleant
Mark & Trädgård
byggnad

Tomas Jussing
Barks väg 8
Tel 073-412 65 45
thomas.jussing@gmail.com
I styrelsen sedan 2009
Suppleant 
Byggnad
information, IT,

Annelie Larsson
Ledamot från HSB
Tel 785 31 26
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Grilla i sommar!
2 stora grillar är inköpta till föreningens 
medlemmar. Grillarna förvaras i snick-
arboa som ligger inom koloniområdet. 
Grillkol och tändvätska håller du med 
själv samt ansvarar för att grillen släcks 
och rengörs. Ingen aska skall slängas på 
komposterna.

Ansvarig för grillarna är
Ina Churchill
Tel 85 67 69, 070-511 49 49

Du som hellre grillar på balkongen, tänk 
på att grill med öppen eld inte är tillåtet, 
men elgrill går bra. Glöm bara inte att ta 
hänsyn till dina grannar.

Renovering och ombyggna-
tion i lägenheten
Du som tänker renovera eller inglasa 
balkong skall anmäla detta till styrelsen. 
Blankett i PDF-format finns att ladda ner 
på vår hemsida. Vill du hellre ha en pap-
perskopia kontaktar du byggnadsansvarig 
i styrelsen. Du kan också få råd av våra 
byggnadsansvariga.

När du anlitar entreprenör är det ditt 
ansvar att se till så att det inte ställs bygg-
skrot eller annat i grovsoprummet samt 
att det hålls rent både i trapphus och 
utanför husen.

Många byggare använder bilen som 
verkstad och därför har styrelsen beslutat 
tillåta att tillfällig parkering kan ske utan-
för entréerna. Husvärdarna har nyckel till 
grinden. Det är inte meningen att de ofta 
större bilarna skall använda våra gästpar-
keringsplatser som medför att vi saknar 
platser för våra besökare.

20% rabatt på färg!
Vi upprepar för alla som tänker måla i 
sommar. Bladets medlemmar har 20% 
rabatt på färg hos Flügger i Danderyd. På 
övriga varor varierar rabatten mellan 10 
och 15%. Uppge kundnummer 45355.


